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Dit is het kraambezoekboek van
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ruimte voor een foto

Dit ben ik...

de 1e (toonbare) foto’s van mij
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ruimte voor een foto
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Ik ben geboren op

datum:

tijd:

plaats:

mijn gewicht:

mijn lengte:

mijn kleur ogen:

mijn haarkleur:
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mijn geboortedag

wie waren erbij toen ik werd geboren:

het weer was:

het belangrijkste nieuws die dag:

een pak melk kostte:

een brood kostte:

welk liedje stond op nummer 1:

van wie was de 1e reactie op Twitter/Facebook/Hyves:
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mijn stamboom

papa

overgroot 
opa Koos

overgroot 
oma Joanne 

oma Karina

opa Robert

overgroot 
Piet

overgroot 
Bettie
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mama

oma Anja

opa Jan

overgroot 
oma  Marie

overgroot 
opa Johan

overgroot 
oma Mien

overgroot 
opa Peter
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mijn mama

je naam is:

toen ik geboren werd, was je                 jaar

de kleur van je haar is:

de kleur van je ogen is: 

je lengte is:

je beroep is:

je hobby’s zijn:

hoe lang ken je papa al:

waar hebben jullie elkaar ontmoet:
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wanneer wist je dat je zwanger was van mij:

op welke datum was je uitgerekend:

waar was je toen de weeën begonnen:

hoe lang duurde de bevalling:

wie heb je als eerste gebeld toen ik geboren was:

dacht je dat ik een jongen of een meisje zou zijn:

ik lijk het meest op:

toen je me voor het eerst zag, dacht je:

je vindt mij het liefste als ik:

©www.DivingDuckDesign.nl



ruimte voor een foto

mama en ik...©www.DivingDuckDesign.nl



mijn mama over later

welke kleur haar denk je dat ik later krijg:

welke kleur ogen denk je dat ik later krijg:

hoe lang denk je dat ik word:

je verheugt je nu al om later met mij: 

je wilt mij het liefste leren:

welke sport denk je dat ik ga doen:

waarin denk je dat ik op jou lijk:

wat wens je mij toe:
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mijn papa

je naam is:

toen ik geboren werd, was je                 jaar

de kleur van je haar is:

de kleur van je ogen is: 

je lengte is:

je beroep is:

je hobby’s zijn:

wat was de 1e vakantie met mama:
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wanneer wist je dat mama zwanger was van mij:

waar was je toen de weeën begonnen:

wie heb je als eerste gebeld toen ik geboren was:

dacht je dat ik een jongen of een meisje zou zijn:

ik lijk het meest op:

toen je me voor het eerst zag, dacht je:

je vindt mij het liefste als ik:
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ruimte voor een foto

papa en ik...©www.DivingDuckDesign.nl



mijn papa over later

welke kleur haar denk je dat ik later krijg:

welke kleur ogen denk je dat ik later krijg:

hoe lang denk je dat ik word:

je verheugt je nu al om later met mij: 

je wilt mij het liefste leren:

welke sport denk je dat ik ga doen:

waarin denk je dat ik op jou lijk:

wat wens je mij toe:
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de verloskundige

je naam is:

verloskundigepraktijk:

hoe lang ben je al verloskundige:

de hoeveelste baby ben ik die je ter wereld hebt geholpen:

vanaf wanneer kwam je mama helpen:

hoe ging de bevalling:

in welke houding lag ik toen ik geboren werd:

bijzondere herinnering aan deze bevalling:
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de kraamverzorgster

je naam is:

vanaf wanneer was je erbij:

hoe lang ben je al kraamverzorgster:

de hoeveelste baby ben ik waar je bij komt helpen:

vanaf wanneer kwam je ons helpen:

hoe lang heb je voor ons gezorgd:

bijzondere herinnering aan deze kraamtijd:

hoe was ik als baby tijdens de kraamtijd:
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mijn opa Jan 

datum:

hoe oud ben je nu:

op wie lijk ik het meest:

toen je me voor het eerst zag, dacht je:

als ik later groot ben, ga je samen met mij:

wat zou je mij het liefste leren:

welk kadootje heb ik van je gekregen:

wat wens je mij toe:
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ruimte voor een foto

mijn opa Jan en ik©www.DivingDuckDesign.nl



mijn oma Anja

datum:

hoe oud ben je nu:

op wie lijk ik het meest:

toen je me voor het eerst zag, dacht je:

als ik later groot ben, ga je samen met mij: 

wat zou je mij het liefste leren:

welk kadootje heb ik van je gekregen:

wat wens je mij toe:
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ruimte voor een foto

mijn oma Anja en ik©www.DivingDuckDesign.nl



mijn tante Sofie

datum:

hoe oud ben je nu:

op wie lijk ik het meest:

toen je me voor het eerst zag, dacht je:

als ik later groot ben, ga je samen met mij: 

wat zou je mij het liefste leren:

welk kadootje heb ik van je gekregen:

wat wens je mij toe:
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ruimte voor een foto

mijn tante Sofie en ik©www.DivingDuckDesign.nl



mijn ome Nick

datum:

hoe oud ben je nu:

op wie lijk ik het meest:

toen je me voor het eerst zag, dacht je:

als ik later groot ben, ga je samen met mij: 

wat zou je mij het liefste leren:

welk kadootje heb ik van je gekregen:

wat wens je mij toe:
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ruimte voor een foto

mijn ome Nick en ik©www.DivingDuckDesign.nl



naam:

datum:

wat is je leeftijd:

hoe ken je mijn mama:

hoe ken je mijn papa:

hoe lang ken je mijn ouders al:

op wie lijk ik het meest:

toen je me voor het eerst zag, dacht je:

als ik later groot ben, ga je samen met mij:

welk kadootje heb ik van je gekregen:

wat wens je mij toe:
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naam:

datum:

wat is je leeftijd:

hoe ken je mijn mama:

hoe ken je mijn papa:

hoe lang ken je mijn ouders al:

op wie lijk ik het meest:

toen je me voor het eerst zag, dacht je:

als ik later groot ben, ga je samen met mij:

welk kadootje heb ik van je gekregen:

wat wens je mij toe:
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naam:

datum:

wat is je leeftijd:

hoe ken je mijn mama:

hoe ken je mijn papa:

hoe lang ken je mijn ouders al:

op wie lijk ik het meest:

toen je me voor het eerst zag, dacht je:

als ik later groot ben, ga je samen met mij:

welk kadootje heb ik van je gekregen:

wat wens je mij toe:
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